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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag den 11.mai 2011 
kl. 18.00.   Møtested : Oppsal Samfunnshus.
Tilstede var 37 andelseiere og  9 med fullmakt
til sammen   46 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte  Steinar Mjør-Grimsrud.
Møtet ble åpnet av Manfred Larsen

1 – Konstituering
A. Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Manfred Larsen
Vedtak :  Godkjent
B. Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 
vedkommende eier var tilstede.

Vedtak :  Godkjent
C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen

Som referent ble Steinar Mjør-Grimsrud foreslått, og til å underskrive protokollen 
Stein Mellemberget og Arild Pettersen

Vedtak :  Disse ble valgt
D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, 
og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak :  Godkjent

2 – Årsberetning og årsregnskap for 2010
A. Årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2010 ble gjennomgått 
og foreslått godkjent.

Vedtak :  Godkjent
B. Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. 
Vedtak :  Godkjent

3 – Godtgjørelser
A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000 ,-.
Vedtak :  Godkjent
B. Andre godtgjørelser
Vedtak :  Ikke aktuelt 

4 – Forslag
A) Langsiktig vedlikeholdsplan for Vetlandsveien Borettslag

Det ble foreslått at styret får i oppdrag å utarbeide en langtidsplan 
      ( 5 og 10 år) som viser større, kostnadsdrivende prosjekter som vil 
      komme i borettslaget.
      Styrets innstilling : Styret støttet forslaget, men trenger fullmakt av
      generalforsamlingen til å bruke kr.150 000 – 200 000,- på dette tiltaket.
Vedtak :  Forslaget inkl. styrets innstilling er enstemmig vedtatt.
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B) Vedlikeholdsarbeid på søppelsjakter.
       Det ble foreslått at styret får i oppdrag å sørge for utbedring av 
       søppelsjaktene så raskt som mulig.
       Styrets innstilling : Styret støttet ikke forslaget, da vi ønsker å
       få flyttet søppelhåndteringen ut på bakkeplan.
Vedtak :  Styrets innstilling ble vedtatt, samtidig vil sjaktlukene bli reparert

C) Forslag om blokktillitsvalgte.
      Forslag om at hver blokk i borettslaget utpeker 1 tillitsvalgt
      Styrets innstilling : Styret støtter forslaget, så sant det er
      gjennomførbart.
Vedtak :  Forslaget vedtatt enstemming

D) Forslag om oppgradering av utearealer.
1) Forslag om at hver blokk melder inn sine ønsker for oppgraderinger
av utearealene før 1.juni slik at styret får en helhetlig oversikt.
2) Det opprettes en GrøntArealKomite bestående av de tillitsvalgte
(dersom dette blir vedtatt, evnt. melde seg inn) fra hver blokk som 
bestemmer hvilke ønsker som skal prioriteres. Fra 2012 foreslås det at 
GrøntArealKomiteen får sitt eget budsjett slik at de kan utarbeide
en plan for det inneværende årets oppgraderinger på utearealene.
Planen forelegges generalforsamlingen.
Styrets innstilling : Styret tilslutter forslaget, men uten eget budsjett, men 
uten eget budsjett på nåværende tidspunkt.

Vedtak :  Styrets innstilling vedtatt enstemmig

E) Forslag vedrørende parkering.
1. Det ble foreslått at styret finner en egnet betalingsform for 
parkeringsplassene som er gebyrfri før neste parkeringsfaktura 
sendes ut.
2. Det  foreslås at parkeringsselskapet skal skilte tydelig med sine
bestemmelser på alle relevante steder. De skal instrueres om å holde
et spesielt øye med ulovlig parkering ved utkjørsel fra parkeringsplassen
til Løypeveien. De skal informeres om hvordan vi ønsker at de skal opptre
i vårt borettslag.
Som alternativt til 2) ble foreslått
3. Avtalen med parkeringsselskapet sies opp.
Styrets innstilling :
1.Styret tilslutter ikke forslaget, da det ikke finnes noen som utfører arbeidet 
   gratis

2.Styret tilslutter forslaget om skilting, de øvrige instruksene er allerede tatt 
    med i borettslagets avtale.
3.Styret tilslutter ikke forslaget

Vedtak :  1. Styret får fullmakt til å fremforhandle en ny løsning for 
                    betalingsform.
                2. Godkjent
                3. Styrets forslag vedtatt med 22 stemmer. 13 imot
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F) Forholdet til Oppsal vaktmestersentral.
      Det ble foreslått at tjenesteavtalen borettslaget har med Oppsal vaktmester-
      Sentral distribueres til alle beboere på generalforsamlingen, sammen med 
      regnskapet til vaktmestersentralen. Dette gjøres på alle generalforsamlingene
      fremover, alternativt kan en til enhver tid oppdatert avtale og sist reviderte 
      regnskap ligge ute på websidene til borettslaget.

Styrets innstilling : Styret tilslutter ikke forslaget. Avtalen kan leses på 
styrerommet og regnskapet følger med innkallingen til generalforsamlingen

           årlig.
Vedtak :  Forslaget ble vedtatt

G) Forslag vedrørende forsikringsordningen.
      Det foreslås at styret utarbeider en enkel oversikt som viser forsikringsordningen
      herunder ansvarsfordeling og egenandeler. Oversikten distribueres til alle  
      beboere på generalforsamlingen og gjøres tilgjengelig på websidene til 
      borettslaget.
Vedtak :  Forslaget ble vedtatt

5 – Valg av tillitsvalgte
A. Som styremedlemmer for 2  år ble foreslått :
Erik Walberg  Bjartveien 2A
Asgeir Thorstensen  Bjartveien 1B
Gunn Rusten-Nilssen Løypeveien 1 B
Stein Mellemberget Vetlandsveien 95 B
Vedtak :  Etter skriftlig avstemming fikk Erik Walberg 27 stemmer, 
                Gunn Rusten-Nilssen 23 stemmer, Stein Mellemberget 16 stemmer 
                og Asgeir Thorstensen 7 stemmer.
                Erik Walberg og Gunn Rusten-Nilssen ble dermed valgt som styre-
                medlemmer for 2 år.
B. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått 
Stein Mellemberget Vetlandsveien 95 B
Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B
Olav Lærum  Vetlandsveien 93
Ruth Løvås  Vetlandsveien 78 A
Vedtak :  Disse ble valgt

C. Som valgkomité for 1 år ble foreslått 
Nina Berntsen  Bjartveien 2 B
Willy Holth  Vetlandsveien 80 A
Vedtak :  Disse ble valgt

D. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: 
Delegert  Erik Walberg
Varadelegert Olav Lærum
Vedtak :  Disse ble valgt
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E. Som representant med vara til styret i Oppsal vaktmestersentral ble
      foreslått :
Representant  Erik Walberg
Vararepresentant Olav Lærum
Vedtak :  Disse ble valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 20.30
Protokollen godkjennes av undertegnede

Manfred Larsen /s/ Steinar Mjør-
Grimsrud /s/
Møteleder             Referent

Arild Pettersen /s/ Stein Mellemberget /s/
Protokollvitne Protokollvitne

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret 
fått følgende sammensetning:

Navn Adresse Valgt for
Leder: Manfred Larsen Rimsoppfaret 9 2010 -2012
Nestleder Erik Walberg Bjartveien 2 A       2011 -2013
Styremedlem Gunn Rusten- Nilssen Løypeveien 1 B 2011 -2013
Styremedlem Anne Wenche Korrell Bjartveien 2 A 2010 -2012
Styremedlem Stig Olaussen Vetlandsveien 93 2010 -2012

Oslo 13.05.11/SMG


